
N I E U W E  U I T G A V E N .  

Winstdeeling bij de Suikerindustrie op Java, door 
G. Gonggrijp, lector bij de Nederlandsche Handels- 
hoogeschool. (Amsterdam, J. H. de Bussy, 1921.) 

Wanneer men het werk, welks titel de lezer boven vermeld 
vindt, uit de hand ]egt, laat het een dubbelen indruk ha. De eene 
is deze, dat de schrijver een man is met een warm hart, die zich 
niet zonder meer kan neerleggen bij de vele nooden in de mensche- 
lijke samenleving, die zint op middelen om de maatschappij onzer 
koloni~n te vrijwaren voor euvelen van gelijksoortigen aard als hij 
hier meent op te ulerken. De tweede is die, dat hij, als gevolg van 
zijn warm gevoel, zich wel gemakkelijk laat medenemen, 
indien eenig middel hem aanbevelenswaardig voorkomt, dat hij 
aan het koele verstand zooal niet het zwijgen oplegt, dan toch 
eerst in de tweede plaats een stem geeft. 

Het ondervolgende moge deze meening staven. 
Eene herziene productieorde, gezuiverd en gestevigd 1), een 

hervormd kapitalisme '-'), ziedaar bet ideaal van den beer Gong- 
grijp. Wie zou niet met hem wenscheil, dat een betere economische 
wereld zich voor ons afteekende, wie zou niet voelen voor maat- 
regelen, door welker aanwending men als eerste stap in de richting 
dier schoone toekolnst, zou kunnen komen tot meer socialen 
vrede ? Wie zou, in beginsel, gekeerd zijn tegen een middel, waar- 
van verwacht wordt, dat het in de richting van zulk een resultaat 
z o u  kunnen leiden; wie zou zijn uitvoerbaarheid, zijn toepassing 
en vermoedelijke gevolgen niet gaarne onderzoeken ? 

Maar aan den anderen kant: Wie het wel meent met eenige 
maatschappij, waarvoor zoo lets wordt aanbevolen, zal zulk eel1 
onderzoek, zoo ernstig en zorgvuldig het kan, bepaaldelijk eischen. 
De menschheid is niet z66 rijk, dat de productie proefnemingen 
goed verdraagt. De gevolgen van ingrijpen in een gang van zaken, 

1) Blz. 7. 
o) Blz. 12. 
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die is gegroeid onder bepaalde omstandigheden en onder zekere 
,~erhoudingen, zullen, naar gelang deze laatste verschillen, zich 
op onderscheiden wijze uiten, her organisme der productie en dat 
van de verdeeling van her maatschappelijk inkomen zijn meesten- 
tijds z66 gecompliceerd, de eindelijke uitslag wordt bepaald door 
de inwerking aan zooveel verschillende factoren, dat her uiterst 
moeilijk te zeggen is, of niet een tegenhouden van den een, een 
aandrijven van de~l ander op het geheele samenstel een ontwrich- 
tenden invloed zal hebben. 

Voldoet nu, zoo waag ik te vragen, bet boek van den beer 
Oonggrijp aan dezen laatsten eisch ? Wanneer de schrijver de 
winstverdeeling aanbeveelt, doet hij dit in de eerste plaats met 
de opmerking, dat deze zijn rechtsgevoel bevredigt. 1) En daarop 
laat hij volgen, dat dit middel hem de eerste logische stap schijnt 
op den weg naar een hervormd kapitalisme. Welnu, heeft de 
verwachting van die bevrediging hem niet war heel gemakkelijk 
tot de conchlsie gebracht, dat bier de aanbevolen stap ook 
logisch genoemd kan worden ? 

Fen voorbeeld, ontleend aan het besproken werk, tot toelichting 
van deze vraag. 

Zeker is her juist, war de schrijver opmerkt, dat de kapitalisti- 
sche productievorm vele vijanden heeft en bet schijnt mij meet 
clan waarschijnlijk, wat hij hierbij voegt, dat misschien een be- 
geeren van een grooter aandeel in hetgeen wordt voortgebracht, 
dikwijls meer aan die vijandschap ten grondslag ligt dan een 
gemotiveerd oordeel over de structmlr onzer samenleving, voor- 
zoover op productie ingericht4). Her is ahnede duidelijk, dat 
in Ned.-lndi~ her felt, dat de voortbrenging, v. z. v. kapitalistiseh, 
vreemd is aan de inlandsche samenleving, her hun, die op dit 
stelsel aanvallen, hog gemakkelijker maakt hunne volgelingen van 
zijn verkeerdheden te overtuigen, hnmers terwijl hun woorden 
van kapitalisme gewagen, roepen zij in den geest van hunne 
hoorders eene gedachten-associatie wakker, welke hen niet tegen 
eenig maatschappelijk stelsel, doch tegen toch reeds als ,,katir" 
voor her minst niet geziene en ook overigens helaa$ door hun 
gedrag sores aanstoot gevende vreemdelingen opzet. 

Maar versterkt dit alles de argumenten voor de meening dat 
her kapitalisme als prochlctievorm hervorming behoeft ? Tegen 

~) B~. 12. 
4) Blz. 9/10. 
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onverstand is het steeds kwalijk maatregelen nelllell; ell afgunsl 
op anderer voorspoed zal blijven zoolang er ongelijkheid, in welk 
opzicht ook, bestaat. AIs overigens rasverschil en overheersching 
de bestaande economische tegenstellingen verscherpen, is het wel 
zeer de vraag, of economische hervornfing hier baat brengt. Zou- 
den de agitatoren niet langs anderen weg hun doel kunnen be- 
reiken ? Er ziin meer aanknoopingspunten dan de bloei van eene 
bepaalde nijverheid op een gegeven oogenblik ! 

Niet meer overtuigend, maar veel gevaarlijkor schijnt mii her 
betoog, waarmede de tleer (]onggrijp in zijn lie hoofdstuk voor 
de winstverdeeling pleit. Hier brengt hij, tte ergernis, zelfs over 
, ,mrmale winstenS) door Westerlingen gemaakt, in her geding 
en verklaart die uit de omstandighoid, dat, terwijl de volkshuis- 
houding van Indi/~ door de hoogst denkbare rente, door inlanders 
gemaakt, niet verarmt, aan winsten van vreemde ondernemers 
maar al te gaarne het begrip ,,drainage" wordt verbonden. Laat 
ons wel zijn, maar is een dergelijke oppervlakkige beschouwing, 
die niet eens schijnt op te Inerken, dat door die rcnte en onder- 
nenlerswinst de lndische volkshuishouding evenufin verarmt, 
aangezien de bron, waaruit zij voortvloeien, immers de opl)rengst 
der westersche ondernemingen, zonder her kapitaal en den onder- 
nemersdienst eenvoudig niet zou worden voortgel)racht, zoo rain 
als dat gedeelte van de voortbrenging der nijverheid, dat wel in 
de kolonie blijft, is zulk eene beschouwing nu een argument voor 
veranderingen ? Is, afgescheiden hog hiervan, wel geheel juist, wat 
men volgens den Heer Cionggrijp verder zou zien, dat in jaren met 
bt, itengewone winst het gedeelte van de opbrengst der nijverheid, 
dat binnen de kolonie blijft, is te vergelijken met een stroom, die 
in hetzelfde rustige tempo voortglijdt tegenover het aanzwellen 
van dien ilaar buiten ? Waren er b.v. geen belastingen, die door 
hunne progressie een toenemend gedeelte van de winst binnen de 
landsgrenzen hielden ? Stegen Ioonen, premies en gratificatitTn 
niet ? 

Nlaar hoe dit laatste ook zij, als de Oosterling zich zelfs aan 
,,normale".winsten al ergert, dan verraadt dit uitshlitend onwe- 
tendheid, gebrek aan inzicht in economische verhoudingen. 

Maatregelen nemen, gebaseerd op een blijkbaar scheeve voor- 
stelling vail zaken, schijnt mij bedenkelijk. De Oosterling met het 

~) War acht de Heer O., die winst maken als doel der onderneming 
beschouwt, hier normaal ? 
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hart op de rechte plaats moge her betreuren, dat zijn landgenooten 
zelf noch de kennis noch de kapitaatkracht hebben om die winsten 
te behalen - -  alweer, wie gunde hun die op zich zelf niet gaarne 

- -  als hij daarnaast eel1 helder hoofd heeft, zal hij er een aan- 
sporing in zien om te trachten zijn yolk in meerdere mate dan dit 
tot nu toe dikwijls de neiging vertoonde de daarvoor noodige 
ontwikkeling te doen verwerven. Daarbij zal hij clan ook doorzien, 
dat de verdeeling van bet restlltaat der voortbrenging het gevolg 
is van bepaalde oorzaken, welke men door in het eindresultaat 
in te grijpen, niet zou wegnemen. Gezol~de verbetering, zoodat 
als gevolg van een natuurlijken loop van zaken een grooter deeI 
van de winsten der landbouwnijverheid binnen de kolonie blijven 
zou, valt dan ook van ingrijpen in het eindresult.~at m. i. niet te 
verwachten. 

Men leide uit her bovenstaande niet af, dat inen in mij een 
principieelen tegenstander van een aandeel in de winst, gemaakt 
door ondernemingen, door anderen dan de ondernemers genoten, 
zou hebben te zien. Wel vraag ik mij af, waarom speciaal voor 
arbeiders dit aandeel wordt bepleit en waarom, behalve zij, niet 
evenzeer de grondbezitter, de kapitalist, die als obligatiehouder 
geld voorschiet, kortom, de andere factoren, die met den o~der- 
nemer samenwerkten, voor de toelcenning daarvan in aanmerking 
komen ? Waaronl eischt her rechtvaardigheidsgevoel van den Heer 
Oonggrijp niets van de winst ten bate van deze eveneens onmis- 
bare factoren der producfie ? 

Maar afgescheiden hiervan, schijnt bet mij niet duidelijk, op 
welke gronden nlen zich principieel voor- of tegenstander zou 
moeten bekennen van het genieten van een aandeel in de winst 
eerier onderneming door alle factoren, die samenwerkten om haar 
tot voortbrengen in staat te stellen. Men kan, dunkt mij, verklaren, 
hoe het komt, dat in den tegenwoordigen tijd voor een gedeelte 
der mectewerkers aan de productie het verband tusschen den uit- 
slag der onderneming en hunne inkomsten, die zij daaraan ont- 
leenen, los geraakt is, en zal dan stooten op het welvaarts-te-kort 
als laatste oorzaak, dat meer en meet her vormen van kapitaal 
benloeilijkte, dat verder dwong tot meet en meer georganiseerde 
d.i. steeds verder gedifferentieerde productie. Men kan clan over- 
wegen, of verhooging van her maatschappelijk inkomen, eerst 
eli v66r alles noodzakelijke voorwaarde voor verhooging van 
welvaartspeil, ook van deze groepen, kan worden bevorderd door 
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hun, die niet als leider, doch slechts als hulpkracht aan de pro- 
ductie medewerken, grooter verantwoordelijkheidsgevoel voor dell 
uitslag tier onderneming te geven door hun belang daarbij te 
betrekken - -  daar schijnt inderdaad' veel voor te zeggen in 
her algemeen - -  maar bij dit alles is, dunkt mij, geen kwestie 
van principieelen tegenstand of aanvaarding. Men kan voor- of 
tegenstander zijn van een bepaalden maatregel, zooals b.v. de 
Heer Oonggrijp en ik beiden gekant zijn tegen de door her Ned.- 
Ind. Gouvernement voorgestdde winstaandeelkassen, maar niet 
a priori bezwaar maken tegen een bepaalde wijze van verdeeling 
van her maatschappelijk inkomen tusschen mede-producenten. 

Ligt her aan het punt van uitgang, waarin ik met den geachten 
schrijver blijkbaar verschil, wanneer ik her llle hoofdstuk van 
dit werk als minder geslaagd beschouw ? lk zou bijna geneigd 
zijn te zeggen: Eene zoodanige behandeling der stof als hier 
plaats had, moest mislukken. War hier als argumenten van voor- 
en tegenstanders tegenover elkander is gesteld, gaat grootendeels 
langs elkander heen. 

Daar is de eerste stelling al dadelijk, die de Heer Gonggrijp 
als argument, dat tegen winstdeeling zou zijn in te brengen, schijnt 
te beschouwen: ,,De werknemers, die niet deelen in de verliezen 
van de onderneming, hebben ook geen recht op een deel der 
gemaakte winsten". 

Men houde mij ten goede, maar is dit een atgument ? Nell 
kan m. i. verklaren hoe her komt, dat een in onze maatschappij 
geleidelijk grooter geworden groep medeproducenten is, wier 
aandeel in den uitslag der onderneming is gesteld op een vast 
bedrag in stede van op een relatief aandeel in de opbrenst, maar 
dezen feitelijken toestand, de losmaking vail verlies en winst, 
omzetten in een rechtsverhouding, dat is toch geen consequentie 
uit het feit, dat her in onze maatschappij in vele bedrijven zoo 
is. Dat het niet in alle zoo is, gelijk tie Heer Gonggrijp zoo juist 
constateert, dat her onder andere maatschappelijke omstandig- 
heden op nog veel geringer schaal het geval is, had hem echter 
op her spoor kunnen brengen, dat hij voor die feiten bepaalde 
verklaringen zou kunnen vinden, op grond van welke gegevens 
dan verder te redeneeren zou vallen. Maar het poneeren van tie 
evenbedoelde stelling als grondslag voor her debar, doet dit 
eigenlijk loopen over de vraag, hoe nu het rechtsgevoel het zui- 
verst is; indien her de zaken beoordeelt, gelijk de Heer G. het 
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doet of op andere wijze ? Het behoeft wel geen betoog, welk 
oordeel in dit boek ,,het zuivere rechtsgevoel" had ! Maar econo- 
mische waarde heeft dit geredeneer m.i. niet. 

Her geheele hoofdstuk heeft rain of meer dit karakter. De 
tegenstanders komen er, misschien op grond van den boven be- 
schreven opvatting, dus onopzettelijk, nog al bekaaid af, war de 
formuleering van hun stellingen betreft, en de voorstander van de 
winstdeeling neemt het hier met de logica af en toe niet al te nauw. 

Het is onmogelijk met het oog op de ruimte, die dit zou eischen, 
hier elke stelling te behandelen; her zij mij daarom vergund mij 
te beperken tot enkele bewijsplaatsen voor deze laatste kritiek. 

Bij stelling 2 gaat het om de vraag, of de arbeider invloed 
kan hebben op den uitslag van het bedrijf. Dan schrijft de Hee: 
Gonggrijp bet volgende: ,,Hoe gewichtig ook ondernemingsgeest 
,,en superieure bedrijfsleiding zijn voor bet niaken van winst, 
,,hiervan kan ninuher sprake zijn zonder het voorhanden zijn van 
,,een verkoopbaar product en dit komt nooit tot stand zonder 
,,den factor arbeid. Het aandeel, dat de arbeid heeft in her tot 
,,stand konlen van het product, zal in het eene bedrijf groot, in 
,,her andere kleiner zijn, het is steeds aallwezig. De medewerking 
,,van den arbeider is dus een voorwaarde voor de winstgevend- 
,,held van bet bedrijf, . . . .  ". 

Her komt mij voor, dat deze conclusie - -  ik heb mij een paar 
cursiveeringen veroorloofd - -  niet uit het voorgaande volgt, 
eerder juist het tegendeel, hnmers het resultaat nloet zijn ,,een 
verkoopbaar product". Maar meIA" product her zal zijn, wetke 
hoedanigheden het zal bezitten, de factoren, dus die de verkoop- 
baarheid bepalen, wordt door den ondernemer aangegeven. Ar.- 
beidskracht is, hetzij de ondernemer juist of slecht ziet, in beide 
gevallen onontbeerlijk, niet dus voor de winslgevendheid van hel 
bedrijl, maar voor bet bedrijf, ongeacht zijn uitslag. 

Niet houdbaar schijnt mij voorts de stelling, dat een winst- 
deeling het arbeidsloon (of liever het arbeiders-inkomen) op den 
ctuur zou verhoogen. Stellig wordt het loon bepaald door her 
aantal werkgevers en het door hen gewenscht aantal arbeiders, 
hun subjectieve waardeschattingen van den arbeid en van her 
loon eenerzijds, het aantal werknemers d.i. cle aangeboden arbeids- 
kracht, de subjectieve waardeschattingen der aangeboden krach- 
ten en van her loon, anderzijds. Maar men moet hierbij in aan- 
merking nemen, dat, zoolang niet alle aangeboden arbeidskracht 
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plaatsing heeft gevonden, de subjectieve waardeschatting van elk 
geboden loon bij de niet geplaatste arbeidskracht bt~itengewoon 
hoog moet zijn, aangezien dit noodzakelijk is voor eerste levens- 
onderhoud. M. a. w. hoe ook berekend en in welken vorm ook 
bepaald, het economisch loon zal in het algemeen moeten dalen 
tot op het punt, waartegen alle aangeboden arbeidskracht plaat- 
sing heeft gevonden. 14ier verandert men niets aan door het 10011 d.i. 
het door de arbeiders verkregen deel van het maatschappelijk 
inkomen voor een grooter of kleiner deel uit te drukken in een 
aandeel in de winst van de onderneming. Men behoeft dan ook 
niet een ,,natuurlijk egoisme der werkgevers" er bij te halen, dat 
,,de tendenz zou scheppen(?)  de winstdeeling te gebruiken om 
,,het vaste loon te drukken", gelijk den ,,tegenstander" in den 
lllOlld wordt gelegd; de zaak is alleen deze, dat vast loon en winst- 
aandeel samen, d.i. het economische arbeidsloon, zullen gehoor- 
zamen aan dezelfde wetten op gelijke wijze als wanneer het loon 
alleen in een vast bedrag is uitgedrukt. 

lk kom nu tot bet IVe Hoofdstuk, waarin eenige argumenten 
vddr winstdeeling worden opgenoemd en, thans zonder tegen- 
argumenten, besproken. Over vele hiervan kan men kort zijn, 
daar zij eenvoudig aanbevelingen op verschillende gronden vac~ 
het verdedigde stelsel inhouden. Zoo zou dit ons rechtsgevoel 
bevredigen, de werknemers in hoogere mate dan vast loon alleen 
tot het bewustzijn brengen, dat hun welvaart van den bloei van 
her bedrijf afhankelijk is, het zou het bewustzijn verlevendigen 
van gelijkheid van belangen van werkgever en werknemer en 
daarmede den socialen vrede bevorderen, eveneens de z.g. ver- 
ticale constructie der maatschappij (dat overigens hetzelfde is 
met andere woorden als versterking van her bewustzijn van gelijk- 
held van belangen), bet zon door de belangstelling (het belang ?) 
in de uitkomsten van bet bedrijf een band tusschen arbeiders en 
onderneming, meer dan eenige andere loonmethode, scheppen. 
Het moge alles zijn toegegeven, hoewel met name bij het eerste 
argument een zeer subjectief gevoel aan het woord is. Doch 
daarnaast zal te bewijzen vallen, eerstens dat de winstdeeling, 
met her bevoegd gevolg, economisch mogelijk is en daarmede in 
verband, dat zij de verdeeling van het maatschappelijk inkomen 
op den duur werkelijk beinvloedt. Voor dit laatste zou moeten 
komen vast te staan, dat het arbeidsloon door haar steeg; gelijk 
boven blijkt, acht ik het bewijs hiervan niet te leveren. 
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En derhalve acht ik her problematiek, of her stelsel werkelijk 
zulken sterken invloed kan hebben als de schrijver vermeent. Een 
tendenz tot bet tegengaan van crises, bevordering van werklust, 
van productie ziet hij er in en hij meent zelfs, clat het perspectieven 
opent hi. een, zij bet bescheiden, toch principieele wijziging is 
in her stelsel van maatschappelijke verdeeling, de eerste stap, die 
kan leiden tot deelhebberschap, waardoor her op den duur op 
hervorming van het maatschappelijk bezit en van her kapitalisme 
uitzicht zou openen ! Men ziet; de verwachtingen van den schrijver 

- -  hij moge dan bescheidenlijk zeggen, dat hij geen blijde wereld 
predikt en geen wonderdrankje te koop heeft voor aUe kwalen 
van een zieke samenleving a) - - ,  zijn betreffende het resultaat van 
het geen hij voorstelde, toch wel allerminst laag gespannen. 

En het achterwege blijven van toepassing op algemeene schaal 
van zulk een zegenrijk middel, zou veroorzaakt worden, naar 
hoofdstuk V ons verzekert, door ,,de natuurlijke baatzucht der 
,,ondernenmrs en aandeelhouders" (opgemerkt zij, dat deze laat- 
sten eigenlijk de ondernemers zijn, al clragen zij een deel van hun 
werk als zoodanig aan anderen op) en verder aan ,,de kortzichtig- 
,,held van vele ondernemers", zoomede ,,aan de verwijdering en 
,,het wantrouwen tusschen werkgevers en werknemers als gevolg 
,,der bewuste verscherping van den klassenstrijd". 

Men houde het mij ten goede, als ik van den schrijver eenig 
bewijs voor deze stelling vraag, alvorens haar op zijne verzekering 
te aanvaarcten. Alweer: had het feit, dat de winstdeeling in onze 
maatschappij in bepaalde bedrijven wel, voor zekere categori~n 
arbeiders steeds, en in andere maatschappijen weer op anderen 
voet voorkomt, den Heer Gonggrijp niet een wenk moeten geven, 
dat voor dit feit een verklaring moet te vinden zijn; had dit felt 
hem niet moeten weerhouden apodictisch zulk een beschuldiging 
neer te schrijven zonder verder bewijs ? Vooral waar hij ~ n  
bladzijde verder bij de uiteenzettingen, waarom proefnemingen 
met her stelsel mislukt zijn - -  er zijn dus blijkbaar ook minder 
kortzichtigen - - ,  opmerkt: ,,Talrijk zijn de idealisten, die het 
,,goede willen".? 7) 

In dit hoofdstuk wreekt zich de fout van den opzet: Te weinig 

u) Blz. 12. 
7) Blz. 55. 
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verklaring zoekend voor de bestaande economische verhoudingen, 
laat de schrijver zich door zijn gevoel medenemen. 

Een interessant overzicht van hetgeen op Java door de suiker- 
industrie gedaan werd om de inlandsche bevolking bij de uit- 
komsten der nijverheid te interesseeren, geeft hoofdstuk VI, ter- 
wijl ook de beschrijving van de op Gondang Lipoero door Dr. 
Schmutzer genomen maatregelen belangwekkend is. Zij bewijzen, 
hoe, mits goed opgezet en door deskundige hand doorgevoerd, 
maatregelen, in het belang der bevolking genomen, ook in her 
belang van de ondernenling blijken. Toch ntis ik hier ongaarne 
een onderzoek naar de aanwezigheid van maatschappelijke oor- 
zaken voor het vermelde op blz. 61, dat her. schijnt, dat de 
suikerindustrie er toe over zal gaan aan het vaste inlandsch 
personeel een mininlum gratificatie te geven, die opklimt met de 
behaalde winsten. Ligt niet, zoo vraag ik mij af, in de bevol- 
kingstoeneming, die steeds grooter groepen los maakt van den 
grond, de verldaring allereerst van mindere vastheid van werkvolk, 
dat anderzijds door meerder scholing of routine hooger waarde 
krijgt, terwijl het trekken van werkvolk door ondernemingen op 
andere eilanden die Iosheid bevorderde; is het hierdoor dat men 
de vaste lieden meer aan ~ n  onderneming tracht te binden ? 
Hebben zich niet naast de denkbeeldenookdesociale toestandenop 
Java gewijzigd in de richting van individualiseering sinds de Heer 
Benjamin met de uitvoering van de besproken maatregelen begon? 

In een volgend hoofdstuk heeft de schrijver de voordeelen en 
nadeelen, van de suikerindustrie op waarlijk zeer gelukkige wijze 
behandeld. Wanneer ik hier een enkele opmerking zou maken zon 
het deze zijn, dat ook hij hier de m. i. onjuiste meening schijnt 
aan te hangen (blz. 73) als zouden grondhuur (d. i. pacht) en 
netto-opbrengst van eigen bedrijf gelijksoortige grootheden zijn. 
Dat hij bier gedeeltelijk de argumenten herhaalde, die hij in de 
eerste hoofdstukken al had vermeld - -  dit geschiedt, in andere 
bewoordingen, in het boek trouwens meer - -  was wellicht niet 
noodig geweest. Zijn waarschuwing overigens aan elken onder- 
nemer toch niet onnliddellijk belang te verkiezen boven een verder 
verwijderd, duurzaam belang is stellig van waarde. Zouden echter 
niet de groote winsten van bedrijfsleiders, administrateurs, in de 
hand werken, dat zij gelden voor doeleinden, die langzaam, doch 
duurzaam succes beloven, gemakkelijk beschikbaar stellen ? 
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Ten slotte nog enkele opmerkingen over her laatste hoofdstuk: 
De toepassing der winstdeeling in de suikerindustrie. 

Met betrekking tot de regeeringsvoorstellen kan ik kort zijn; 
men heeft sedert her verschijnen van dit boek de voorstellen van 
her lndische gouvernement leeren kennen en algemeen is her 
afkeurend oordeel geweest over de wijze, waarop de regeering 
wilde reglementeeren e• dwingend voorschrijven, wat zich slechts 
in vrijheid kon ontwikkelen op gezonde wijze. Met den Heer 
Gonggrijp verkies ik verre den natuurlijken groei van her in Indid 
ontstaan en zich zoo langzaam ontwikkelend stelsel van partici- 
parle, dat zich door zijn vrijheid her best aan alle omstandigheden 
kan aanpassen en een oplossing zal weten te vinden voor de 
vraagstukken, die dit eischen. De tijd zal leeren, in welke richfing 
men gaat; deze van boven af voor te schrijven, haar dus los te 
maken van den grondslag, waarop zij moet groeien, de plaatselijke 
verhoudingen, kan alleen verkeerd werken. 

Bij her slot van dit hoofdstuk evenwel eene enkele opmerking. 
Individueele aandeelen in de winst zijn zeker, zooals de schrijver 
zegt, in vele opzichten te verkiezen, doch verhoogen anderzijds 
de kans op teleurstelling of wantrouwen. Hiertegen beveelt de 
Heer Gonggrijp aan de winstaandeelen, voorzoover die een zeker 
bedrag te boven gaan, in een fonds te storten en daaruit te putten 
in jaren van geen of weinig winst. 

Dit is in zoover juist, dat het voorkomt te groote uitkeering in 
eens in gunstige jaren en achterwege laten van uitkeering, indien 
eens zonder winst of met verlies mocht worden gewerkt. Edoch .... 
waar blijft dan her karakter van u.,instaandeel, waar het ge- 
meenschappelijk belang van werkgever err werknemer, met alle 
andere voordeelen, die het betrokken zijn bij bet bedrijfsresul- 
taat medebrengt ? Door dit voorstel ontneemt, dunkt mij, de 
schrijver juist het karakter van n.'mst-aandeel aan de uitkeering 
en maakt er eene gewone premie van. En dit wordt nog sterker, 
als de Heer Oonggrijp die ten slotte gaat uildrukken in een per- 
centage van her loon en zonder nadere motiveering schri]ft" 
,,Onder een redelijk ivinst-aandeel ware te verstaan eene sore, 
,,die 5 % van her jaarlijksch loon uitmaakt". Waarom overigens 
5 %, waarom niet 2{ of 10 of 15 %? Blijkbaar ishier her subjectief 
gevoelen van den Heer Gonggrijp aan het woord en vindt hij 
5 % van bet jaarloon een ,,redelijk winstaandeel", al zegt hij 
niet op welke gronden. Wie waarborgt echter, dat de betrokken 
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arbeider dit ook redelijk zal vinden ? En gesteld al, dat deze dit 
oordeel deelde, dan zou toch de aspirant-oproerkraaier hem heel 
gemakkelijk kunnen overtuigen, dat de redelijkheid juist begon 
10 % hooger dan de uitkeering bedroeg ! 

Ik zou willen vragen: Ligt hier weer niet de zwakheid van 
her boek voor ons, zijn toegeven aan subjectief rechtvaardigheids- 
gevoel, aan sentiment van den om zijn bedoetingen hoog te waar  
deeren schrijver, maar  daartegenover zijn te kort aan berede- 
neerdheid ? 

Doch laat ik niet eindigen met deze kritische opmerking, maar 
den schrijver, behalve om zijne bedoelingen, ook mijn hulde 
brengen om de literaluur, die hij over dit onderwerp doorwerkte, 
en voor her overzicht, dat hij aan her slot van zijn werk ons 
daarvan gal. 

J. C. KIELSTRA. 


